
 

 

 
 
Bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne  
 
Emne: Dagsorden  
 
Dato:  13. marts 2017 kl. ca. 11.15-15 på sekretariatet i 

Uddannelsesforbundet.  
 
Vi indleder dog bestyrelsesmødet med fælles deltagelse i det store 

orienteringsmøde om ekspertudvalgets anbefalinger på Vartov, Farvergade 
27, den store sal kl. 10 til kl. ca. 11. Særskilt invitation til orienteringsmødet 

med tilmelding er sendt ud på mail den 28. februar. 
 

Til stede: Steen Devantier, Kristian Hjorth, Thor Jensen, Preben Gregersen og Søren 

Wistrup. Referent Christina Bohmann. 

Afbud fra Lone Lindeqvist. 

Referat 

 Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Til godkendelse 

 

Godkendt. 

 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 23. november 2016 vedlægges som 

bilag 1. 

 

Til godkendelse 

 

Godkendt. 

 

Pkt. 3. LC lederforum 

 

Der har været afholdt møde i LC Lederforum den 8. februar 2017. Dagsorden fra 

møder vedlægges som bilag 2. 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier orienterede fra sidste møde i LC Lederforum. På mødet 

gav organisationerne en status og Uddannelseslederne orienterede om 

status på processen om reorganiseringen. Skolelederne fremlagde deres 

Dato 13.03.2017 
 
 



 

 

og LC Lederforums proces og tidsplan for OK 18. 

 

Pkt. 4. Ledernes reorganisering 

 

Det endelige notat om reorganisering af Uddannelseslederne blev sendt ud i 

høring til LP med frist den 10. marts. LP har svaret den 24. februar. Steen 

Devantier giver en status på processen.  

  

LP´s høringssvar vedlægges som bilag 3, bestyrelsens interne ”rullenotat” til 

vedlægges til orientering som bilag 4, mail fra Kristian Hjorth vedlægges som 

bilag 5 samt økonominotatet til Hovedbestyrelsen vedlægges som bilag 6.  

 

Til drøftelse & beslutning  

 

Steen Devantier orienterede om de bekymringspunkter, som LP har 

fremsat i deres høringssvar. Bestyrelsen drøftede høringssvaret og 

besluttede, at indkalde til nyt møde i sammenlægningsudvalget med LP, 

med henblik på at svare på deres spørgsmål og klarlægge deres 

bekymringer. LP indkaldes til møde den 30. marts i Aarhus, hvor 

formanden og næstformanden samt Søren Wistrup fra 

Uddannelseslederne deltager. 

 

På baggrund af Kristians Hjorths forslag om finansiering af en 

fusionskonsulent i opstartsfasen for den selvstændige organisering af 

Uddannelseslederne, besluttede bestyrelsen, at Uddannelseslederne ud 

over aflønning til den nye kommende formand vil afsætte midler til en 

fusionskonsulent i overgangsfasen. 

 

Desuden var den samlede bestyrelse (dog med undtagelse af Lone 

Lindeqvist) villige til at stille op til genvalg ved generalforsamlingen til 

september og frem til overgangen til den selvstændige organisering pr. 

1. januar 2018. 

 

Pkt. 5. Bedre veje til ungdomsuddannelse 

 

Regeringens nedsatte ekspertudvalg fremkom tirsdag den 28. februar med sine 

anbefalinger omkring bedre veje til en ungdomsuddannelse. Siden har der været 

en del omtale i medierne, og Uddannelsesforbundet har indkaldt til fælles 

orienteringsmøde om ekspertudvalgets anbefalinger den 13. marts 2017 fra kl. 

10-13 på Vartov, Farvergade 27, den store sal, København K.  

 

Bestyrelsen deltager samlet i orienteringsmødet på Vartov kl. 10. Invitationen til 

orienteringsmødet vedlægges denne mødeindkaldelse. Man skal selv tilmelde sig 

via linket. 

 

Ekspertudvalgets anbefalinger samt en pixi-udgave vedlægges som bilag 7. 

 

Til drøftelse 



 

 

 

Bestyrelsen drøftede morgenmødet på Vartov, hvor Hanne Pontoppidan 

orienterede om ekspertgruppens anbefalinger og Uddannelsesforbundets 

holdning til anbefalingerne.  

 

Bestyrelsen tog en runde fra de forskellige områder som de 

repræsenterer og drøftede de udfordringer og tanker der var i spil for 

hhv. ungdomsskolen, produktionsskolerne og daghøjskoleområdet. 

 

Pkt. 6. FTF´s Lederråd 

 

Steen Devantier orienterer om status i FTF´s Lederråd. Det har været afholdt 

møde den 27. februar 2017. Dagsorden og referat fra mødet vedlægges som bilag 

8 og 8 a. 

 

Til orientering 

 

Steen Devantier orienterede fra de sidste møder i FTF´s forretnings-

udvalg og Lederråd. Det har handlet en del om offentlig ledelse og hvad 

man kan bruge de forskellige regier til. Bente Sorgenfrey deltager som 

oftest og der er en generel tilfredshed med emnerne og de tilbud der 

kommer i den sammenhæng. 

Referatet fra sidste møde den 27. februar eftersendes til bestyrelsen, da 

det kom ud d.d. 

 

Pkt. 7.  Årsmøde og generalforsamling i Uddannelseslederne 2017 

 

Der er aftalt afholdelse af både generalforsamling og årsmøde 2017 på Hindsgavl 

Slot onsdag den 13. – torsdag den 14. september 2017. Bestyrelsen skal drøfte 

de overordnede linjer for afviklingen af det samlede arrangement. 

 

Til drøftelse 

 

Bestyrelsen drøftede de overordnede temaer for Årsmødet på Hindsgavl 

samt afviklingen af generalforsamlingen, der skal holdes i forbindelse 

med mødet i september måned. 

 

Der var enighed om, at der skulle bruges 2 oplægsholdere da det 

forventes at generalforsamlingen kommer til at tage lidt tid. De 

overordnede emner bliver forandringsledelse og/eller arbejdsmiljø for 

ledere samt bedre veje til ungdomsuddannelse som uddannelsespolitisk 

emne. 

 

Generalforsamlingen skal afvikle både valg af medlemmer og suppleanter 

til bestyrelsen indtil overgangen til selvstændig organisering pr. 1. 

januar 2018 samt beretning, økonomi & regnskab. Herudover fastlægge 

den demokratiske proces op til overgangen. 

 



 

 

Der arbejdes videre med de emner og forslag til oplægsholdere som 

bestyrelsen foreslog og der fremlægges en skitse til program på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 8. OK18 

 

Vi bevæger os så småt mod OK18 og derfor skal bestyrelsen tage stilling til 

processen. Der vedlægges et kort notat som bilag 9 til drøftelse og beslutning 

(eftersendes).  

 

Til drøftelse og beslutning 

 

Bestyrelsen drøftede notatet og besluttede, at Uddannelseslederne ville 

spørge medlemmerne ved en medlemsundersøgelse, der skulle sendes ud 

primo maj måned. 

 

Opsamlingen på undersøgelsen sammenfattes og fremlægges for 

bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde i juni måned. 

 

Pkt. 9. Nyhedsbreve 2017 

 

Da 2017 bliver et år med både kongres, generalforsamling og sidste år hvor 

Uddannelseslederne er en del af Uddannelsesforbundet, skal der løbende 

informeres ud til vores medlemmer om processen. Bestyrelsen skal tage stilling til 

antallet af nyhedsbreve og indhold i overskrifter. 

 

Til drøftelse og beslutning 

 

Det blev besluttet, at der sendes minimum 4 nyhedsbreve ud til 

medlemmerne i 2017.  

 

1. nyhedsbrev sendes ud om en uges tid. Det skal indeholde en 

orientering om ekspertgruppens anbefalinger til bedre veje til 

ungdomsuddannelse samt en status på Uddannelsesledernes 

proces. 

 

2. nyhedsbrev udsendes ultimo april måned (uge 17) vedr. OK 18 

inkl. medlemsundersøgelsen rettet til lederne 

 

3. nyhedsbrev bliver en indkaldelse til Årsmødet og 

generalforsamlingen til september med en status på processen 

samt en opfordring til medlemmerne om at stille op og bakke op 

om et selvstændigt Uddannelseslederne. 

 

4. nyhedsbrev kommer ud efter det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde og kongressen i Uddannelsesforbundet 

med status på beslutningerne samt overgangen til selvstændig 

organisering pr. 1. januar 2018. 



 

 

Pkt. 10. Meddelelser 

 

Intet. 

 

Pkt. 11. Eventuelt 

 

Intet. 

 

 

København, den 21. marts 2017 

 

Steen Devantier    Christina Bohmann 

Formand     konsulent  


